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                     Redução da população de Caryocar  brasiliense  Cambna APA Pandeiros 
 
 
 
 
Caryocar  brasiliense  Camb é uma espécie nativa do cerrado brasileiro,  considerada de extrema 
importância socioeconômica para extrativistas, sendo fonte de renda e alimento. Áreas do cerrado Norte 
mineiro têm apresentado uma redução na população de C. Brasiliense pela mortalidade de árvores. 
Objetiva-se com este estudo identificar os fatores responsáveis pela mortalidade e redução da população 
de pequizeiro, na APA Pandeiros, Bonito de Minas e testar metodologia, para o levantamento da seca de 
ponteiros e mortalidade de C. brasiliense, em área natural e validar o uso de VANT como ferramenta para 
monitorar e estimar as perdas em campo. Tudo isso para subsidiar o manejo e a conservação da espécie. 
No primeiro estudo, foi realizado um diagnóstico de campo, avaliando-se a ocorrência de seca de ponteiros 
e mortalidade de árvores, a ocorrência de doenças bióticas e pragas e a influência de fatores abióticos 
numa área amostral de 80hectares com 199 indivíduos de pequi. Determinaram-se a severidade da seca, 
incidência de manchas foliares e broca do pequizeiro. Foram mensuradas as árvores para caracterizar a 
população. Realizaram-se, também, análises laboratoriais, para a identificação dos fatores bióticos, a partir 
de plantas com sintomas, isolando-se microrganismos, identificando-se e testando a sua patogenicidade.  
No segundo estudo, foi utilizado um VANT PHANTOM 3 SE, equipado com uma câmera Sensor Pixels, 
para coletar imagens da área estudada, realizando-se o processamento com o uso do VARI (Visible 
Atmospherically Resistant Index), para obter o índice de severidade das arvores por imagens aéreas. 
Resultados do primeiro estudo evidenciaram que não existe um fator isolado que causa a mortalidade do 
C. brasiliense, a presença de brocas e manchas não está correlacionada com o sintoma de seca de 
ponteiros. Foi identificado o fungo Lasiodiplodia theobromae, em materiais com sintomas de seca no 
campo e comprovou-se sua patogenicidade no pequizeiro. Detectaram-se manchas foliares causadas por 
Colletotichum acutatum e a broca identificada é uma lepidóptera da família Cossidae. A taxa de 
mortalidade foi crescente nos anos de avaliação. No segundo estudo, foi possível validar o uso do VANT 
para a geração de imagens que evidenciam o dano de seca de ponteiros em C. brasiliense e o uso do 
VARI para identificar os diferentes níveis de severidade encontrados no campo. Os resultados da pesquisa 
validam nova metodologia para o monitoramento e quantificação da mortalidade de C. brasiliense no 
campo e fornecem informações importantes para subsidiar o manejo da espécie, de forma sustentável e 
para a sua conservação.  
 
 
 
Palavras-chave: pequi, seca de ponteiros, mortalidade, sensoriamento remoto. 
 



                          Reduction of the population of C. brasiliense at APA Pandeiros 

 

Caryocar brasiliense Camb is a native species of  Brazilian Savanna, considered of extreme socioeconomic 
importance for extractivists, being a source of income and food. Areas of cerrado of northern Minas 
Geraishave shown a reduction in the population of C. brasiliense due to tree mortality. The objective of this 
study is to identify the factors responsible for the mortality and reduction of the population of C. brasiliense, 
in APA Pandeiros, Bonito de Minas; and test methodology for surveying tip drought and mortality of C. 
brasiliense in natural areas and validating the use of UAVs as a tool to monitor and estimate losses in the 
field. All of this, to subsidize the management and conservation of the species. In the first study, a field 
diagnosis was carried out, evaluating the tip drought occurrence and tree mortality, the occurrence of biotic 
diseases and pests, and the influence of abiotic factors in a sample area of 80 hectares with 199 individuals 
of C. brasiliense. The severity of the dryness, incidence of leaf spots and pequi tree borers were determined. 
Trees were measured to characterize the population. Laboratory analyzes were also carried out to identify 
biotic factors from plants with symptoms, isolating microorganisms, identifying and testing their 
pathogenicity. In the second study, a UAV PHANTOM 3 SE was used, equipped with a Sensor Pixels 
camera to collect images of the studied area, and the process was executed using the VARI (Visible 
Atmospherically Resistant Index) to obtain the severity index of the trees through the aerial images. Results 
of the first study showed that there is no isolated factor that causes the mortality of the C. brasiliense, the 
presence of borers and spots is not correlated with the symptom of tip drought. The fungus Lasiodiplodia 
theobromae was identified in materials with symptoms of dryness in the field and its pathogenicity was 
proven in the pequi tree. Leaf spots were detected caused by Colletotichum acutatum and the identified 
borer is a lepidoptera of the Cossidae family. The mortality rate increased in the years of assessment. In 
the second study, it was possible to validate the use of UAV for generating images that show the damage 
caused by tip drought in C. brasiliense, and the use of VARI to identify the different levels of severity found 
in the field. The research results validate a new methodology for monitoring and quantifying the mortality 
of C. brasiliense in the field and provide important information to support the management of the species, 
in a sustainable way and for its conservation. 

 

Keywords: pequi, tip drought, mortality, remote sensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao Norte do estado de Minas Gerais ocorre a transição entre três domínios morfoclimáticos, o 

cerrado ao Sul e Oeste, a mata atlântica ao Leste e a caatinga ao Norte (AB’SABER, 2003). Nessa região 

ecotonal ocorrem formações vegetais tipicamente relacionadas aos diferentes domínios, gerando um 

complexo ambiental com elevada diversidade de espécies (AB’SABER, 2003; IBGE, 2012; ARRUDA et 

al., 2013). Nessa porção do estado de Minas Gerais, está a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 

Pandeiros uma unidade de conservação com 393.060 ha, criada pela Lei 11.901 de primeiro de setembro 

de 1995, visando à proteção de ambientes estratégicos para a conservação do patrimônio natural. Essa 

APA protege a bacia hidrográfica do rio Pandeiros, incluindo os municípios de Januária, Bonito de Minas 

e Cônego Marinho. Essa é a maior unidade de conservação de uso sustentável do estado e tem como 

objetivos compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos 

hídricos, além de proteger a diversidade biológica presente em lagoas marginais, córregos, cachoeiras, 

veredas e, principalmente, no único pântano mineiro (AZEVEDO et al., 2009; IEF, 2016). 

A principal estratégia, para minimizar a perda da biodiversidade e promover a manutenção dos 

ecossistemas, tem sido a criação de Unidades de Conservação. Cada unidade de conservação tem seus 

objetivos próprios. Para a APA está entre os objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar 

o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (BRASIL, 2000). A 

sustentabilidade só é alcançada mediante uma exploração na qual a coleta é inferior à produção em 

quantidade suficiente para permitir a continuidade da regeneração (SCHMITZ et al., 2009). No entanto, 

em função da dependência de muitas comunidades extrativistas da renda gerada por esses produtos 

naturais, a coleta é, muitas vezes, superior ao ideal, o que afeta cada vez mais as espécies, reduzindo a 

produtividade, demandando a coleta em áreas maiores, a exploração de mais recursos e, em alguns casos, 

a degradação de todo o ecossistema. 

Na Bacia do Rio Pandeiros, muitas áreas de vegetação nativa são mantidas, em função da sua 

importância, na produção de recursos florestais não madeireiros, destacando-se os frutos. Entre as 

espécies mais exploradas nessa região está o pequi (Caryocar brasiliense), espécie protegida por lei  pela 

Portaria nº 113, de 29 de dezembro de 1995 (IBAMA, 1995)  Durante reunião do Conselho Diretor Pró-

Pequi, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, realizada no mês 

de novembro de 2016, em Montes Claros, MG, moradores da região da APA Pandeiros apresentaram uma 

demanda de grande apelo social e ambiental. Segundo eles, na região da APA, está ocorrendo elevada 

mortalidade de indivíduos de pequi (Caryocar brasiliense). Esse fenômeno está afetando o potencial de 

geração de renda das áreas exploradas, além de ameaçar a manutenção dessas populações vegetais em 

longo prazo.  

Estudos preliminares demonstraram que a mortalidade do pequizeiro vem ocorrendo, em 

diferentes regiões do Norte de Minas Gerais, prejudicando as comunidades dependentes da coleta, para 

a geração de renda e ameaçando a sobrevivência das populações do pequizeiro (LEITE et al., 2012a). 

Muitos fatores parecem estar relacionados à vulnerabilidade do pequizeiro, tais como a coleta excessiva, 

que reduz a possibilidade de recrutamento de indivíduos jovens, além da incidência de pragas e doenças 

(LEITE et al., 2012a; LEITE et al. 2012b; LEITE et al., 2013). Apesar disso, o fator causador da morte dos 

indivíduos ainda não foi determinado, e mais estudos sobre esse aspecto são urgentes, uma vez que esse 
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fruto tem grande impacto local no desenvolvimento socioeconômico nas comunidades coletoras.  

Para a determinação dos fatores bióticos e abióticos que afetam uma determinada área, é 

necessário o uso de metodologias de diagnose que auxiliam nesse levantamento. O uso da tecnologia tem 

contribuído para essas análises por meio da ferramenta de sensoriamento remoto. 

O uso de VANT (Veículo Aéreo não Tripulado), no sensoriamento remoto, tem a sua 

aplicabilidade, principalmente, no processo inicial de diagnóstico do problema, facilitando o 

desenvolvimento de estratégias de manejo em curto ou em longo prazo, otimizando tempo e custo, além 

de produzir imagens com alta resolução espacial e temporal, quando comparadas com imagens de 

satélites disponíveis atualmente. 

Diante da problemática, o objetivo do trabalho é identificar fatores responsáveis pela mortalidade 

e pela redução da população do pequizeiro, nas condições do cerrado do Norte de Minas Gerais, para 

subsidiar o manejo da espécie e desenvolver uma metodologia de processamento e análise de imagens 

obtidas por sensor multiespectral embarcado em VANT, a fim de validar a ferramenta para levantamento 

em campo. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 ObjetivoGeral 

 

Identificar fatores responsáveis pela mortalidade e pela redução da população do pequizeiro, nas 

condições do cerrado do Norte de Minas Gerais, para subsidiar o manejo da espécie e desenvolver uma 

metodologia de processamento e análise de imagens obtidas por sensor multiespectral embarcado em 

VANT, como validar a ferramenta para levantamento em campo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Identificação dos fatores responsáveis pela mortalidade e redução da população do pequizeiro, no 

município de Bonito de Minas, para subsidiar o manejo e a conservação da espécie.   

 

 Testar nova metodologia, para realizar a diagnose de espécies florestais, em áreas naturais e 

validar o uso do drone como ferramenta, para monitorar e estimar a seca de ponteiros e a 

mortalidade de Caryocar brasiliense no cerrado.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Pequi (Caryocar brasiliense Camb) 

 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb) é uma espécie arbórea nativa do cerrado, pertencente 

à família Caryocaraceae. Entre seus nomes populares se destacam o pequi, pequi-do-cerrado e amêndoa-

de-espinho. Essa especie  é a de maior incidência no Brasil, ocorre em todo o Cerrado, com distribuição 

nos estados da Bahia, Ceará, Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo e, por essa razão, tem sido considerada, por alguns, como a árvore símbolo de 

ecossistema (MACEDO, 2005). 

 O pequizeiro é uma planta perene, classificada como frutífera ou oleaginosa.  Sua florescência 

ocorre entre os meses de agosto e novembro, com a maturação dos frutos em meados de novembro, 

podendo a coleta ser realizada até o início de fevereiro (ALMEIDA et al., 1998).  O porte da árvore pode 

chegar a 15 m de altura; o tronco apresenta circunferência de 2 a 3 metros; a casca é escura e os galhos 

são longos, grossos e um pouco inclinados.  Sua madeira apresenta coloração amarelo pardo, sendo de 

grande utilidade na construção de dormentes, esteios de currais e mourões.  A copa é larga e os galhos 

estendem-se pela lateral. As folhas são compostas, trifoliadas, opostas, limbo oval, base aguda e obtusa 

no folíolo central e desigual nos folíolos laterais, verdes e brilhantes, com ausência de pelos e de glândulas. 

Suas laterais são serreadas, denteadas ou crenadas (ALMEIDA; SILVA, 1994).  

O interesse por essa frutífera se deve à utilidade de sua madeira, própria para xilografia, 

construção civil e naval (LORENZI, 2009); do óleo extraído dos frutos e das sementes, que é utilizado 

como material tintorial; das flores e sementes, empregadas na farmacopeia popular; e da porção carnosa 

dos frutos, amplamente utilizada na culinária regional, contribuindo para o suprimento de parte das 

exigências nutricionais da população, principalmente em vitaminas A e, também em minerais, como o 

fósforo, ferro e cobre (ALMEIDA, 1994; VILELA et al., 1996).  

O número de plantas de pequizeiro encontrado em áreas naturais de Cerrado apresenta uma 

queda significativa, especialmente no que se refere a indivíduos jovens. O extrativismo dos frutos ocorre 

de maneira desordenada pela grande demanda do mercado, além da expansão da agropecuária em 

propriedades, para a implantação de culturas e pastagens, sendo esses os fatores apontados como as 

principais causas dessa redução (LEITE et al., 2012).  

Outro fator que dificulta a propagação da espécie é a sua baixa taxa de germinação, gerando 

também problemas na produção de mudas para a implantação de pomares comerciais e de bancos de 

germoplasma e no desenvolvimento de outras estratégias que poderiam contribuir para a conservação 

desse recurso (SOUZA et al., 2007; DOMBROSKI et al., 2010; MOURA et al., 2013). 

Em Minas Gerais, foi criado o “Programa Mineiro de Incentivo ao Cultivo, à Extração, ao 

Consumo, à Comercialização e à Transformação do Pequi e demais Frutos e Produtos Nativos do Cerrado” 

(Pró-pequi), por meio da Lei nº 13.965, de 27 de julho de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 42.646 de 

05 de junho de 2002, com a finalidade de possibilitar a inclusão de espécies nativas entre as frutíferas 

cultivadas economicamente no Estado. Contudo a exploração do pequi tem sido, até então, 

predominantemente extrativista, embora já exista interesse por parte de alguns produtores em plantar 

pequizeiros, visando aumentar a produção de frutos (MACEDO, 2005). 
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Com a lei de conservação de pequizeiros, Portaria nº 113 de 29 de dezembro de 1995 (IBAMA, 

1995), têm-se formado populações homogêneas naturais de pequizeiro. Porém, além da homogeneidade 

das populações de pequizeiro, o desmatamento e as queimadas para a formação de pastagem tornaram 

esses pequizeiros vulneráveis à incidência de doenças e pragas. Somando a isso, o extrativismo dos frutos 

(coleta de todos os frutos por indivíduo) tem afetado o desenvolvimento e a sobrevivência dos pequizeiros 

locais. 

 

3.2 Impacto econômico do pequi 

 

O cerrado é vasto em riquezas vegetais e, entre as inúmeras riquezas provenientes da extração 

vegetal, está o extrativismo do pequi, considerado uma atividade que movimenta a economia no campo e 

na cidade. A região Norte de Minas Gerais é destaque, no cenário desse extrativismo; além da sua 

importância econômica, o fruto possui relevância alimentar e cultural, sendo o responsável pelo 

complemento na renda de diversas comunidades locais (SILVA, 2001).  

O pequi é uma árvore de múltiplas utilidades, logo se destaca a sua importância para as pessoas 

de baixa renda no meio rural que necessitam do seu extrativismo para sobrevivência. A principal parte de 

comercialização vem por seus frutos que são coletados por comunidades rurais que vivem próximas aos 

remanescentes de cerrado. O uso da madeira é para cercas e mourões, e muitas árvores são abatidas 

pela atividade carvoeira ilegal, prática ainda comum na Região Norte de Minas Gerais (DAYRELL, 1998). 

A colheita e a comercialização dos frutos, durante a safra de dezembro a janeiro, mobilizam 

metade da população que vive no campo, representando 54,7% da renda anual do trabalhador rural 

(CHÉVEZ POZO, 1997). Um estudo realizado, em Jequitaí-MG, mostrou que a coleta de frutos de 

pequizeiro é mais vantajosa que outras atividades, como a extração de lenha (ASSIS, 2013).  

 A Cooperativa dos Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar (Cooperjap) realizou 

uma estimativa em que aproximadamente 65% da população do município está envolvida com o 

extrativismo do pequi no período de dezembro a fevereiro de cada ano (BUSTAMANTE, 2015).   

Os frutos do pequizeiro são comestíveis e também são utilizados para a extração de óleo que é 

aproveitado no preparo na culinária regional, no uso medicinal e na indústria cosmética para a fabricação 

de cremes (SILVA et al., 2004).  

Em virtude da grande procura por produtos derivados do pequi, as cooperativas regionais têm 

disponibilizado produtos, como conservas, castanhas e xaropes, sobretudo, em cidades dentro do bioma 

Cerrado. A parte não comestível do pequi também possui grande potencial, sua casca poderia ser usada 

na alimentação de animais e na adubação do solo (TUBALDINE, 2011).  

 

3.3 Pragas e doenças do pequizeiro 

 

Da mesma forma que as fruteiras comuns, as fruteiras nativas do Cerrado podem ser atacadas 

por várias pragas e doenças que incidem, em todas as fases da planta, comprometendo seu 

desenvolvimento e provocando a redução na sua produtividade. Em seu habitat natural, as fruteiras do 

Cerrado não são severamente atacadas por doenças, por serem distribuídas aleatoriamente, em meio à 

vegetação (SILVA et al.; 2001).  
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No caso do pequi, os indivíduos, em seu habitat natural, ocorrem geralmente em agrupamentos 

mais ou menos densos em determinados pontos e falhos em muitos outros dentro da área de 

dispersão,porém, se essa vegetação natural é degradada, aumentam-se os riscos de disseminação de 

doenças sobre os pequizeiros conservados  (LORENZI, 2008).   

As principais doenças diagnosticadas em pequizeiro e descritas por alguns pesquisadores foram 

a podridão de raízes de mudas, a morte descendente, a podridão dos frutos, a mancha preta, a antracnose 

e o mal-do-cipó (REZENDE et al., 2000). 

A podridão de raízes de mudas é uma doença que ataca as raízes das mudas, apodrecendo-as 

e causando-lhes a morte ou o retardamento considerável de seu desenvolvimento.  Os principais sinais da 

presença desse fungo são inicialmente caracterizados pelo mau desenvolvimento das mudas, seguido de 

amarelecimento e queda da folhagem.  Os sintomas são caracterizados pela presença de lesões escuras 

no coleto, seguidas de apodrecimento das raízes e morte da muda (SILVA etal., 2001).  

A morte descendente, causada pelo fungo Lasiodiplodia theobromae, é observada com 

frequência em pequizeiros adultos.  Inicialmente o ataque é nos ramos mais novos, onde também são 

observadas rachaduras profundas e lesões escuras. Sob a casca de ramos, galhos ou troncos afetados, 

pode ser observado um tecido escuro e necrosado que progride da copa para a base de planta, levando-

a à morte (MACEDO, 2005).  

A podridão dos frutos é associada à presença dos fungos Lasiodiplodia theobromae e Phomopsis 

sp. que provoca a podridão de frutos de pequizeiro antes e após a colheita.  A princípio lesões escuras 

deprimidas podem surgir na casca ou na região do pedúnculo dos frutos. A partir dessas lesões, surge 

uma podridão mole e escura, que pode atingir toda a casca do fruto e o endocarpo, tornando-o escuro e 

com gosto amargo (SILVA et al., 2001).  

A antracnose é causada pelo fungo Colletrotrichum acutatum J.  H. Simmonds.  Os sintomas 

apresentados são lesões irregulares de coloração marrom-escura nos folíolos e lesões escuras e 

profundas na casca dos frutos verdes (ANJOS et al., 2002).  

O mal-do-cipó causado pelos fungos Cerotelium gicometii e Phomopsis sp.  é considerado a mais 

grave doença do pequizeiro, pois ataca tanto mudas no viveiro quanto plantas adultas. Nas mudas, os 

sintomas iniciais são estiolamento, deformações e lesões nos ramos tenros e nas folhas novas.  As mudas 

secam ou param de crescer.  Em plantas ocorre o alongamento dos internódios e estiolamento dos novos, 

tornando-os flexíveis, retorcidos e com aspecto de cipó. Ocasionalmente podem ocorrer dilatações nas 

extremidades e escurecimento da casca dos ramos mais novos (MACEDO, 2005).  

O patógeno Ceratocystis fimbriata foi relatado, pela primeira vez, no pequizeiro, apresentando 

sintomas de amarelecimento, escurecimento e murcha das folhas em vários ramos laterais. Árvores em 

estágios posteriores da doença perderam a maior parte de suas folhas e morreram repentinamente (SILVA 

et al. 2017). 

Mais recentemente, foi descrito o cancro do pequizeiro, causado por Capillaurem caryovora da 

família Cryphonectriaceae em pequizeiro localizados ao Sul de Minas Gerais (FERREIRA et al,. 2019). 

As principais pragas descritas na literatura responsáveis pelo ataque à espécie são as formigas, 

cigarrinhas, cupins e insetos broqueadores de plantas e frutos. A ocorrência de cupins e Naupactus spp. 

em pequizeiros ao Norte de Minas Gerais é descrita por Veloso et al.  (2004), ao afirmarem que esses 

insetos se alimentam de raízes de plantas, ressaltando-se a necessidade de mais estudos com essa 
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espécie vegetal. A broca do colmo, relatada por Pereira et al. (2002), apresenta ataque nos galhos do 

pequizeiro principalmente no viveiro. A lagarta, que causa danos expressivos, abre galeria no interior do 

caule e afeta o desenvolvimento da muda. 

Um estudo realizado por Leite et al. (2013) constatou que a espécie tem uma incidência 

significativa de insetos causadores de galhas em suas folhas. As galhas causam alterações físicas e 

bioquímicas nos tecidos vegetais. A lagarta do tronco do pequizeiro pertence à família Cossidae 

(Lepidoptera), descrita por Leiteet al. (2011), forma galerias, ao longo do tronco da árvore e a serragem 

produzida pelo ataque é solta (sem teia) e tem uma cor clara quando nova e uma cor escura quando velha. 

 

3.4 Seca dos Ponteiros 

 

 A seca dos ponteiros e ramos laterais, conhecida também por “dieback”, é causada por um 

complexo de fatores, sobressaindo-se as condições climáticas desfavoráveis, a má nutrição das plantas 

e a ocorrência de pragas e doenças. Ocorre em qualquer idade e caracteriza-se pela desfolha e morte 

descendente dos ramos. Uma diversidade de espécies é suscetível a esses sintomas. 

No pequizeiro, a seca dos ponteiros ou morte descendente dos ramos é citada por Macedo 

(2005) como uma doença causada pelo fungo Lasiodiplodia theobromae. Uma das doenças de maior 

relevância na cultura da manga é a seca de ponteiros.  Essa doença é causada por diferentes gêneros 

de fungos da família Botryosphaeriacea, quando a doença apresenta, em pomares irrigados do semiárido 

brasileiro. As espécies associadas à morte descendente são Lasiodiplodia theobromae, Neofusicoccum 

aesculi e Neofusicoccum parvum (COSTA et al., 2010; TERAO et al., 2016) 

 

3.5 Uso de VANTs 

 

O uso de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) é crescente em todo o mundo. Uma 

diversidade de avanços, na área da tecnologia computacional, uso de máquinas mais leves, novos 

sistemas globais de navegação, desenvolvimento de novos aplicativos e software, avançados links de 

dados, sensores mais aprimorados e a miniaturização são os motivos que estão levando ao aumento de 

desenvolvimentos de VANTs (JORGE; INAMASU, 2014). 

Com o avanço da agricultura de precisão, fez-se necessário o surgimento de novas tecnologias 

aplicadas ao setor, entre elas, o desenvolvimento dos drones, que atualmente é considerado uma 

ferramenta de grande interesse para o setor agrícola (KING, 2017). Apesar de ser uma tecnologia 

indispensável, para a agricultura de precisão, existem poucas informações na literatura sobre o uso prático 

de imagens sinóticas e de índices de vegetação simples obtidos com câmeras que captam a região do 

visível, como ferramenta para ajustes de manejo, objetivando aumento de produtividade e/ou redução dos 

custos de produção (KAVOOSI et al., 2018).  

O uso dos VANTs é primordial, para o desenvolvimento da agricultura de precisão, uma vez que 

a utilização de novos conhecimentos empregados ao meio rural auxilia o produtor, na tomada de decisão, 

em várias etapas da sua produção, contribui para a identificação de problemas como pragas ou doenças 

em suas lavouras, além de gerar um aumento na rentabilidade das colheitas, tornando o agronegócio mais 

competitivo (MEDEIROS et al., 2008).  
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Para realizar a  detecção de doenças de plantas ou a sua quantificação, por meio do 

sensoriamento remoto, utiliza-se a radiação refletida das folhagens. Essa análise da radiação refletida, a 

partir das folhas, depende de vários fatores, como a  sanidade do tecido vegetal. Os sintomas podem ser 

primários, resultantes da ação direta do patógeno sobre os tecidos do órgão afetado, como manchas 

foliares e podridões de frutos; e secundários ou reflexos, que são exibidos pela planta em órgãos 

distantes do local de ação do patógeno, como subdesenvolvimento da planta e murchas vasculares 

(NAUE et al., 2010). 

No setor florestal, o uso  do sensoriamento remoto com VANT ainda 

estáemestágioexperimental,principalmenteosqueenvolvemíndicesdevegetação (IVs), os quais podem 

ser aplicados para diversas finalidades, como para estimativas de biomassa, evolução da cobertura 

vegetal e quantificação de produção (CHAVES et al., 2015). Além disso, são úteis para avaliar o estresse 

de plantas, a fitossanidade florestal e a produção de cultivos (JACKSON; HUETE,1991). 

O uso dos índices de vegetação é indicado para a realização do monitoramento de insetos 

desfolhadores e/ou doenças comprometedoras de área foliar, porém encontrar um tratamento de 

imagem, ou um índice de vegetação, que consiga diagnosticar baixos níveis de desfolhamento ou 

infestação, além de caracterizar o estado sanitário de uma floresta, é o grande desafio para ter o uso 

efetivo desse recurso (MEDEIROS et al., 2008). 

Para a validação dos dados obtidos pelos VANTS, Tang e Shao (2015) recomendam a 

realização de estudos comparativos, sistemáticos e contínuos para determinar as tecnologias 

apropriadas de aerolevantamento nas diversas condições florestais e/ou nas aplicaçõesflorestais. 
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Diagnóstico da mortalidade de árvores de Caryocar brasiliense Camb em área de cerrado natural 
na APA Pandeiros 

Entre as inúmeras espécies do cerrado, o C. brasiliense é uma frutífera mais conhecida e estudada, pelo 
seu valor nutritivo e sua importância para a economia local. A espécie vem apresentando redução da sua 
população, nos últimos anos, denunciada por extrativistas e evidenciada por pesquisadores.  O objetivo 
deste estudo é a identificação dos fatores responsáveis pela mortalidade e redução da população de C. 
brasiliense,  em áreas de cerrado na APA Pandeiros, Bonito de Minas, para subsidiar o manejo e a 
conservação da espécie. Para isso, foi amostrada uma área de, aproximadamente, 100 hectares, durante 
o período de dois anos, nas estações seca e chuvosa. Avaliaram-se, aleatoriamente, 199 árvores de pequi, 
determinando-se a incidência e severidade da seca de ponteiros, a incidência de manchas foliares, a 
ocorrência de broca, o número de indivíduos mortos e aspectos relacionados ao desenvolvimento da 
planta, como o diâmetro das árvores. Materiais de árvores com sintomas de doenças (manchas foliares, 
secas de ramos e ponteiros) foram coletados para análises laboratoriais. Realizou-se também a coleta de 
dados climáticos no período de estudo. Os resultados evidenciam que um conjunto de fatores interferem 
na mortalidade do C. brasiliense,  na área natural, como a idade dos indivíduos, alterações climáticas, ao 
longo dos últimos anos na região, presença de patógenos e pragas, alguns pelo extrativismo desordenado 
na região e falta de estratégias de manejo sustentável. Não existe correlação entre a ocorrência de brocas 
e manchas com os sintomas de seca de ponteiros. Os  isolamentos, a partir dos ramos secos, identificaram 
o fungo Lasiodiplodia theobromae, que teve  sua patogenicidade comprovada em mudas de pequizeiro. 
Manchas foliares evidenciaram a ocorrência do fungo Colletotichum sp. Detectaram-se evidências da 
ocorrência de broca da família Cossidae por meio dos excrementos na base das árvores. Quanto ao 
desenvolvimento das plantas, a população se caracteriza pela maioria de indivíduos adultos e velhos, com 
um número bem reduzido de plantas jovens, evidenciando um problema de regeneração da espécie. A 
taxa de mortalidade foi crescente, durante o período de analise em campo, concluindo-se que há uma 
urgência na aplicação de um plano de manejo para a espécie afim de garantir a sua conservação para as 
gerações futuras. 

 

 

Palavras-chave: doenças, seca de ponteiros, espécies do cerrado, pragas, extrativismo, fatores 
abióticos, manejo sustentável. 
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Mortality diagnosisCaryocar brasiliense Camb trees in a natural area of Cerrado at APA Pandeiros 

Among the numerous species of the cerrado, the C. brasiliense is a better known and studied fruitful tree, 
due to its nutritional value and its importance for the local economy. The species has shown a reduction in 
its population in recent years, denounced by extractivists and evidenced by researchers. The objective of 
this study is to identify the factors responsible for the mortality and reduction of the population C. 
brasiliense in cerrado areas in APA Pandeiros, Bonito de Minas, to support the management and 
conservation of the species. To that end, an area of approximately 100 hectares was sampled, during the 
period of two years, in the dry and rainy seasons. A total of 199 pequi trees were randomly evaluated, 
determining the incidence and severity of tip drought, the incidence of leaf spots, the occurrence of borer, 
the number of dead individuals and aspects related to the development of the plant, such as the diameter 
of the trees. Materials from trees with symptoms of diseases (leaf spots, dry branches and tips) were 
collected for laboratory analysis. Climatic data were also collected during the study period. The results show 
that, a set of factors interfere in the mortality of the C. brasiliense in the natural area, such as the age of the 
individuals, climatic changes over the last few years in the region, the presence of pathogens and pests, 
some due to the disordered extraction in the region and lack of sustainable management strategies. There 
is no correlation between the occurrence of borers and spots with the symptoms of tip drought. Isolations 
from dry branches identified the fungus Lasiodiplodia theobromae, which had its pathogenicity proven in 
pequi tree seedlings. Leaf spots showed the occurrence of the fungus Colletotichum sp. Evidence of the 
occurrence of borer of the family Cossidae was detected through the excrement at the base of the trees. 
As for the development of plants, the population is characterized by the majority of adult and old individuals, 
with a very small number of young plants, showing a problem of regeneration of the species. The mortality 
rate increased during the period of analysis in the field, concluding that there is urgency in the application 
of a management plan for the species in order to guarantee its conservation for future generations. 

 

 

Keywords: diseases, tip drought, cerrado species, pests, extraction, abiotic factors, sustainable 
management  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Ao Norte do estado de Minas Gerais ocorre a transição entre três domínios morfoclimáticos, o 

cerrado ao Sul e Oeste, a mata atlântica ao Leste e a caatinga ao Norte (AB’SABER, 2003). Nessa porção 

do estado de Minas Gerais, está a Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Pandeiros, uma unidade de 

conservação com 393.060 hectare, criada pela Lei 11.901 de 1º de setembro de 1995, com o objetivo de 

proteção de ambientes estratégicos para a conservação do patrimônio natural. Essa APA protege a bacia 

hidrográfica do rio Pandeiros, incluindo os municípios de Januária, Bonito de Minas e Cônego Marinho.  

É a maior unidade de conservação de uso sustentável do estado e tem como objetivos a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parte de seus recursos hídricos e a proteção da 

diversidade biológica presente em lagoas marginais, córregos, cachoeiras, veredas e, principalmente, o 

único pântano mineiro (AZEVEDO et al., 2009; IEF, 2016). 

Entre as inúmeras espécies do cerrado, o pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.) é uma das 

frutíferas mais conhecidas e estudadas, pelo seu valor nutritivo e a sua importância tanto para a economia 

local quanto para a indústria alimentícia, especialmente na região Norte de Minas Gerais e no estado de 

Goiás (MACEDO, 2005).  

Ao Norte de Minas Gerais, têm sido constatadas doenças e pragas no Pequizeiro, como a broca do 

pequizeiro, a antracnose e o mal do cipó, que podem provocar a morte de mudas em viveiros e de plantas 

adultas em áreas de pastagem e de vegetação natural. 

Estudos preliminares demonstraram que a mortalidade do pequizeiro vem ocorrendo, em diferentes 

regiões ao Norte de Minas Gerais, prejudicando as comunidades dependentes da coleta para a geração 

de renda e ameaçando a sobrevivência das populações do pequizeiro (LEITE et al., 2012a). Muitos fatores 

parecem estar relacionados à vulnerabilidade do pequizeiro, tais como a coleta excessiva, que reduz a 

possibilidade de recrutamento de indivíduos jovens e a incidência de pragas e doenças (LEITE et al., 

2012a; LEITE et al., 2012b; LEITE et al., 2013).  

Apesar disso, o fator causador da morte dos indivíduos ainda não foi determinado, e mais estudos 

sobre esse aspecto são urgentes, uma vez que esse fruto tem grande impacto local no desenvolvimento 

socioeconômico nas comunidades coletoras. Outra preocupação tanto dos extrativistas como dos 

profissionais ligados aos órgãos ambientais, extensionistas e pesquisadores, que atuam na região, é com 

a sensação de que a população da espécie está reduzindo, o que pode ser constatado nos trabalhos de 

campo em que é cada vez mais rara a ocorrência de indivíduos jovens. Portanto o processo de 

regeneração natural pode estar sofrendo uma interferência. 

Diante da situação, em 2016, foi aprovado um projeto de pesquisa intitulado “Conservação e 

proteção de populações vulneráveis de pequi, cajuzinho e cagaita: estratégias para o desenvolvimento 

sustentável do Rio Pandeiros”APQ-04578-16. Esse estudo faz parte de um dos subprojetos, cujo objetivo 

é a identificação dos fatores responsáveis pela mortalidade e pela redução da população do pequizeiro, 

no município de Bonito de Minas, para subsidiar o manejo e a conservação da espécie.  
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2. METODOLOGIA 

2.2 Local de estudo 

 

As áreas com histórico de ocorrência de mortalidade de pequizeiros estão localizadas na Área de 

Preservação Ambiental Pandeiros, no munícipio de Bonito de Minas – MG ( 50º 85’ 95, 36” O) ( 83º 16’ 64, 

18”)  (Figura 1) e foram caracterizadas a partir de sintomas de secas dos ramos apresentados pela espécie. 

Para isso, contou-se com a participação de membros das comunidades rurais que permitiram a seleção 

das árvores que apresentaram sintomas de seca de ponteiros. 

 

Figura 1 Área de estudo e plantas de pequizeiro na APA Pandeiros, Bonito de Minas-MG 

 

*Pontos azuis:  cajuzinho- do - cerrado 

 *Pontos amarelos: pequizeiros 

                                                                Fonte: Da autora. 

 

O cerrado é o domínio vegetacional predominante na APA Pandeiros, sendo caracterizado pelos 

seus diferentes tipos fitofisionômicos, além de apresentar algumas áreas de transição de caatinga para o 

cerrado com áreas de veredas que são responsáveis pela capacidade hídrica da região (IEF, 2016). 

Esse cerrado, com altura média de 4 m, apresenta sinais de corte e queimada, que ocorreu há 15 

anos, segundo os moradores locais. A área tem sido manejada pelos residentes para o extrativismo de 

lenha (de árvores mortas), fibras e, principalmente, frutos. Os locais são caracterizados por possuírem 

altitudes de 650 m; pela presença de solos essencialmente arenosos, não estruturados, profundos, com 

elevada drenagem, pobres em nutrientes e muito ácidos, não apresentando conotação agrícola; e 

precipitação e temperatura média anual de 1060 mm e 23,5 ºC, respectivamente (CLIMATE, 2019). 
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Foram registradas 292 espécies, distribuídas em 61 famílias botânicas. As famílias mais ricas foram, 

respectivamente, Fabaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Malpighiaceae e Malvaceae, que juntas somam 46% 

da riqueza. Onze espécies ainda não foram enquadradas em família. Em relação à identificação, em nível 

de espécie, 60% foram reconhecidas e 40% das morfoespécies coletadas ainda estão em análise para a 

definição da identidade (Relatório parcial Fapemig).  

 

2.3 Avaliação da seca e morte de pequizeiros 

2.3.1 Quantificação do dano em campo 

 

No município de Bonito de Minas, na APA Pandeiros e na Comunidade de Água Doce, foi avaliada 

uma área de aproximadamente 100 hectares. As avaliações foram realizadas, durante o período de dois 

anos (janeiro/2018, setembro/2018, fevereiro/2019 e outubro/2019), alternando-se entre o período de seca 

e o período chuvoso. Foram selecionadas, aleatoriamente, 199 árvores de pequi (Figura 1), a partir das 

quais analisaram-se os aspectos fitossanitários como: a incidência de manchas foliares, a incidência de 

seca de ponteiros, a severidade da seca de ponteiros, a ocorrência da broca, o número de indivíduos 

mortos e outros aspectos relacionados ao desenvolvimento da planta, como o diâmetro das árvores. Para 

a determinação da severidade da seca de ponteiros, foi adaptada a escala de seca de ponteiros, em 

eucalipto, proposta por Ferreira (1989), como representa a Figura (2). 

Figura 2: Níveis de Seca de Ponteiros no Pequizeiro (Caryocar brasiliense): (A) Severidade baixa (10-

39,9% - seta vermelha); (B) Severidade intermediária (40-69,9%); (C) Severidade alta (70-90% - seta 

vermelha) com perda de dominância apical; e (D) Morte da árvore. 

 

                                                              Fonte: Da autora, 2021. 



38 
 

2.3.2 Análise estatística dos dados 

 

As variáveis número de manchas e número de árvores com brocas foram avaliadas, por meio de 

análise de medidas repetidas no tempo (ANOVA), considerando-se a época de avaliação como tratamento 

e cada árvore como unidade amostral. Para verificar os pressupostos da análise de variância (ANOVA), 

os dados foram primeiramente testados quanto à: a) normalidade com o teste de Shapiro-Wilk (p> 0.05) e 

b) homoscedasticidade pelo teste de Bartlett (p> 0.05). Uma vez atendidos esses pressupostos, os dados 

foram submetidos à análise de variância por meio do programa R versão 4.0.4. 

 

2.4 Ocorrência de doença biótica 

2.4.1 Coleta do material 

 

 Ramos e folhas das árvores que apresentavam sintomas de seca e manchas foram coletados e 

acondicionados em sacos de papel, depois em sacos plásticos e encaminhados imediatamente para 

análise de patógenos, no Laboratório de Patologia Florestal, do Centro de Pesquisas em Ciências Agrárias 

(CPCA) da UFMG, em Montes Claros-MG.  

2.4.2 Diagnóstico em laboratório 

 

Primeiramente, o material vegetal foi separado, de acordo com o tipo de sintoma, fotografado e 

armazenado em geladeira até a realização das análises. Os procedimentos para as análises e isolamentos 

de microrganismos fitopatogênicos foram realizados, conforme metodologia descrita por Alfenas e Mafia 

(2016). Foram realizados procedimentos laboratoriais como câmara úmida e análise direta em microscópio 

estereoscópico;isolamento direto a partir de estruturas observadas nos tecidos das plantas para meios de 

cultivo; ou isolamento indireto a partir de fragmentos de tecidos das folhas com manchas e de galhos secos 

(Figura 3) para os meios de cultura MEA (Malt Extract Agar) e BDA (Agar Batata Dextrose). 

 Figura 3: Manchas circulares marrom-avermelhadas e galhos secos. 

 

Fonte: Da autora, 2021. 

 

 

 



39 
 

2.4.3 Teste de Patogenicidade 

 

Para testar a patogenicidade, foram utilizados três isolados fúngicos de maior ocorrência em 

associação com o sintoma de seca dos ramos, considerados fitopatogênicos pela literatura. Para a 

obtenção do inóculo, os isolados foram cultivados em placas de Petri, contendo meio MEA (Malt Extract 

Agar), em incubadora a 28 °C, fotoperíodo de 12 h, durante dez dias.   

   Para a inoculação, foram utilizadas 20 mudas de pequi com quatro meses de idade, sendo que 10 

mudas foram inoculadas com o fungo, depositando-se um disco de micélio sobre um corte transversal e 

superficial de um centímetro de comprimento, realizado com auxílio de um estilete no caule das mudas, 

cinco centímetros acima do coleto (MELO, 2010). O ferimento mais inóculo foi coberto com filme de PVC 

(policloreto de vinila) para evitar o ressecamento e a destruição do inóculo. Como testemunhas, foram 

utilizadas 10 mudas feridas e inoculadas com discos de meios de cultura estéril e também envolvidos por 

um filme de PVC.  

As plantas foram então acondicionadas em câmaras úmidas com auxílio de sacos plásticos mais 

algodão encharcado. Após 48 horas, as mudas foram retiradas das câmaras úmidas e mantidas nas 

bancadas da casa de vegetação do Setor de Silvicultura do ICA/UFMG, por 25 dias. Nesse período, as 

plantas foram acompanhadas diariamente para observar o aparecimento de sintomas como: murchas, 

descolorações, manchas nas folhas, secas de ramos e morte de plantas. Quando detectados qualquer 

desses sintomas, os materiais vegetais foram colhidos e levados para proceder ao reisolamento do fungo 

em laboratório e para a confirmação dos postulados de Koch. 

 

2.5 Ocorrência de pragas 

O levantamento de pragas na região foi direcionado pelos relatos da população local. No decorrer 

dos dois anos de estudo e quatro avaliações de campo, alguns relatos apontaram para a ocorrência de 

algumas pragas na região. Vários insetos foram notificados por integrantes da comunidade, entretanto a 

presença de uma broca sobressaiu aos demais, sendo detectada, durante todo o período de avaliação, 

por meio da presença dos excrementos na base do fuste. Contudo não foi possível evidenciar a presença 

de adultos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Quantificação do dano em campo 

3.1.1 Avaliação da seca dos ponteiros 

 

O sintoma de seca dos ponteiros é o primeiro indício de que a planta está passando por um processo 

de alteração fisiológica. Em todas as árvores analisadas, os sintomas apresentados são, inicialmente, a 

seca dos ponteiros, evoluindo para a seca dos galhos e ramos, promovendo uma seca descendente até a 

morte da planta (Figura 4). 
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Figura 4: Evolução do sintoma de seca de ponteiros em árvores de Caryocar brasiliense, em área de 
estudo na APA Pandeiros, Bonito de Minas. (A) árvore com 60% de seca, (B) árvore com 80% de seca, 
(C) árvore morta. 

 

Fonte: Da autora, 2021. 

 

A incidência de árvores com seca no período estudado foi de 95% em jan./2018; 97% em set./2018; 

100% em fev./2019 e 100% em out./2019. 

Foi observado em campo que alguns indivíduos emitem uma rebrota no terço médio ou inferior da 

árvore. Henriques (2004) descreve, em seu livro Botânica I, que esses sintomas de rebrota ocorremem 

razão do desbalanço hormonal associado à formação de brotos laterais. Logo após essa rebrota, a planta 

morre.  

Algumas espécies arbóreas apresentam sintomas de secas de ponteiros que ocasionam morte das 

árvores. Em seu estudo com Mangifera indica,Marques et al. (2013) denominam o problema como seca-

de-ponteiros ou morte-descendente-da-mangueira e relatam que o fungo causador é Lasiodiplodia 

theobromae, que afetaplantas jovens e adultas. Os sintomas característicos são bem próximos aos do 

pequizeiro, como a desfolha e a seca progressiva dos ramos em direção ao caule (die-back), levando à 

morte da planta. 

Em Psidium guajava,a seca dos ponteiros teve o seu primeiro relato, em 1982, no estado de São 

Paulo, com sintomas de murchas nas folhas, seguidas pela seca dos ponteiros e pela morte da planta. 

Rodrigues et al. (1987) identificaram a causa da doença como sendo pela bactéria Erwinia psidii. No 

eucalipto, os sintomas provocados pela Erwinia são semelhantes aos da goiaba, porém com 

escurecimento das nervuras foliares, seca dos ponteiros e morte da planta (ARRIEL et al., 2013). 

A severidade média, definida como sendo a porcentagem da copa da árvore com seca, mostrou-se 

semelhante nos quatro períodos de tempo avaliados (Gráfico 1), não apresentando diferenças estatísticas 

entre os dados. Independente do período, a média foi de 40% da copa apresentando seca de ponteiros.  
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Fonte: Da autora, 2021. 

 

A distribuição dos indivíduos, nos diferentes índices de severidade, bem como 

arepresentaçãoemporcentagem, em cada período de análise em campo, são apresentados na Tabela 1. 

Os dados indicaram que, na primeira análise, em janeiro de 2018, 32 indivíduos estavam mortos, o que 

representa 16% do número de pequizeiros analisados. Na última análise, em outubro de 2019, foram 

encontrados 43 indivíduos mortos, o que representa 21,6% do número de pequizeiro na área.  

Tabela 1: Distribuição de árvores de pequizeiros, em diferentes níveis de severidade, na área de estudo 

na APA Pandeiros, Bonito de Minas-MG, nos períodos avaliados. 

                                                              Fonte: Da autora, 2021. 

 

A porcentagem de indivíduos mortos na área (Gráfico 2) indica um aumento desse índice ao longo 

das avaliações. Em dois anos de estudo, em uma área de 100 hectares, foram perdidos onze pequizeiros. 

Caso não ocorra uma intervenção de manejo na área e a adoção de estratégias, para a conservação da 

espécie, nos próximos cinco anos, essa área terá uma média 73 pequizeiros mortos,  

Níveis de 

Severidade 

Descrição Jan. 2018 Set. 2018 Fev. 2019 Out. 2019 

Nº 

Indiv. 

% Nº 

Indiv. 

% Nº 

Indiv. 

% Nº 

Indiv. 

% 

1 Baixa 

(10-39%) 

60 30,2 81 40,7 58 29,1 55 27,6 

2 Intermediária 

(40-69%) 

75 37,7 72 36,2 80 40,2 72 36,1 

3 Alta 

(70-90%) 

32 16,1 10 05,0 20 10,1 29 14,5 

4 Morte  

(100%) 

32 16,1 36 18,1 41 20,6 43 21,6 
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Gráfico 1: Porcentagem média da copa de Caryocar brasiliense com seca de ponteiros, no período de 
estudo, em área de Cerrado, na APA Pandeiros, Bonito de Minas. 
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representando 36,5% do número de árvores. Levando-se em consideração que uma árvore adulta produz 

115 kg de pequi por ano (OLIVEIRA, 2009) e que o kg de pequi no mercado é de R$ 3,50, isso representará 

uma perda de aproximadamente R$30.000,00.  

                                                           Fonte: Da autora, 2021 

 

3.1.2 Seca de ponteiros e outros sintomas/fatores no pequizeiro 

 
O número de árvores com a presença de manchas e com a presença do excremento da broca não 

possui correlação com o sintoma de seca de ponteiros, conforme apresentado no Gráfico 3.  

                                                              Fonte: Da autora, 2021. 

Os sintomas de seca de ponteiros, em diversas espécies, não são causados por um fator único, a 

sua causa está relacionada a um conjunto de fatores, como problemas bióticos (fungos e bactérias), 

pragas, problemas nutricionais ou condições climáticas desfavoráveis.  
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Gráfico 2: Porcentagem média da mortalidade de Caryocar brasiliense, no período de estudo, em área de 
Cerrado, na APA Pandeiros, Bonito de Minas. 
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Em espécies do gênero Eucalyptus, Coutinho et al. (2011) relataram que a seca de ponteiros está 

relacionada com o patógeno Erwinia psidii.No Uruguai, a doença apresentou maior severidade em árvores 

com até dois anos de idade e, em particular, em tecidos jovens e em franca expansão. Entretanto Ferreira 

e Milani (2002) relatam que problemas ambientais são uma das causas do sintoma de seca de ponteiros, 

pois a maior incidência das doenças acontece em áreas com maior incidência de drenagem deficiente, 

principalmente em época chuvosa.  

 

 

           3.1.3 Seca de ponteiros em pequizeiros e condições climáticas na área de estudo 

 
Os dados de temperatura, precipitação e umidade relativa, no período de estudo, são apresentados no 

Gráfico 4. Os dados foram coletados na estação localizada na propriedade de um morador da comunidade, 

seis meses antes da primeira avaliação de campo, até o último mês de levantamento. Os meses com maior 

taxa de precipitação foram novembro de 2017 com 139,8mm; janeiro de 2018 com 160,0mm; fevereiro de 

2018 com 249,0mm; novembro de 2018 com 294,0mm; e dezembro de 2018 com 187,0mm. Os menores 

índices de precipitação foram em agosto de 2017, junho e julho de 2018 e agosto de 2019, todos com 

0,0mm. A temperatura variou de 18,1ºC em julho de 2018, sendo o menor índice no período de estudo, 

atingindo a maior média 25,7ºC em outubro de 2018. As maiores taxas de umidade relativa do ar 

ocorreram, em janeiro e fevereiro de 2018, com 75,7% de umidade. Já a menor taxa ocorreu em outubro 

de 2017 (35,9% de umidade) 

                                                                  Fonte: Da autora, 2021. 
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A estação chuvosa é distribuída entre os meses de novembro a março, e a região é caracterizada 

por chuvas concentradas, sendo distribuídas irregularmente, registrando secas frequentes ao longo da 

história (CRUZ, 2018).  A incidência média (porcentagem média de indivíduos com sintomas) de seca de 

ponteiros, de manchas foliares e de brocas, avaliados durante o período de estudo, é apresentada no 

Gráfico 5. Não houve diferenças estatísticas entre as médias das características analisadas em diferentes 

épocas de avaliação.  

Fonte: Da autora. 

 

As condições climáticas interferem na fisiologia das plantas, em sua suscetibilidade ao ataque de 

patógenos e de pragas, podendo aumentar o número de indivíduos com sintomas e até mesmo morte em 

campo (BETTIOL et al., 2017). 

Ghini, Bettiol e Hamada (2011) relatam que patógenos que infectam folhas e galhos tendem a 

apresentar flutuações quanto à incidência e à severidade durante o ano. Essas flutuações podem estar 

relacionadas com as variações climáticas, entretanto tais condições são específicas para cada 

patossistema. O tempo de dois anos do estudo pode ter sido insuficiente para detectar a influência do 

clima na incidência dos diversos fatores sobre o pequizeiro. Já, quando se analisa um período maior de 

20 anos, constata-se que ocorreu uma queda na precipitação, aumentando o déficit hídrico local (Gráfico 

6).  
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                                                       Fonte: Da autora, 2021. 

 

Essa redução de chuvas na região pode ter sido um dos fatores que contribuíram para o estresse das 

árvores de pequi e o motivo que tornou a espécie mais suscetível ao ataque de pragas e patógenos no 

campo, tendo o seu comportamento ecológico afetado.  

O impacto desse déficit hídrico depende da sua intensidade, da duração que ele ocorre e da 

capacidade da espécie em responder às mudanças ambientais, uma vez que a ocorrência de uma doença, 

sua distribuição e severidade estão relacionadas à ação direta do ambiente sobre o agente fitossanitário 

e a planta hospedeira (GHINI; BETTIOL; HAMADA, 2011).  

A compreensão das respostas dos processos fisiológicos quanto às mudanças provocadas por 

estresse e dos mecanismos de adaptação e de aclimatação de plantas é de grande importância, pois a 

falta de água pode tornar as plantas vulneráveis a problemas fitossanitários (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Em algumas situações, os microrganismos causadores de doenças podem estar presentes no 

hospedeiro antes do déficit hídrico, como saprófitas ou endofíticos, podendo causar maior dano às plantas 

em períodos de seca (KRAMER; BOYER, 1995). 

 Em estudos do patossistema, Lasiodiplodia theobromae e a planta Cornus florida, (MULLEN et 

al., 1991)ao testar inóculos do fungo, comprovou-se que a patogenicidade foi maior quando a planta estava 

sobre estresse hídrico. Em outros estudos, patógenos como os fungos Botryosphaeria dothidea e Diplodia 

mutila (RAGAZZI; MORICCA; DELLAVALLE., 1999) aumentaram a sua agressividade em plantas 

submetidas ao déficit hídrico. 

Juroszek e Tiedemann (2015) já afirmavam ser muito provável que as mudanças climáticas venham 

a influenciar significativamente a incidência de algumas doenças de plantas, ao mesmo tempo em que se 

reconhece a relevância das estratégias potenciais e os requerimentos futuros para o manejo de doenças 

de plantas neste cenário. 

  Para os insetos, em geral, as variáveis climáticas, em especial a temperatura do ar e a precipitação, 

são importantes por condicionar mudanças principalmente na dispersão. Portanto, qualquer alteração em 

um desses componentes poderá ter um impacto direto nas populações, transformando o inseto que estava 

em equilíbrio em uma praga capaz de causar mortalidade em uma cultura (WILCKEN et al., 2010). 
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Gráfico 6: Distribuição de precipitação, temperatura média e umidade entre os anos de 2000 e 2019 na 
região da APA Pandeiros (Coleta dos dados/ Januária) 
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    Assad et al. (2013) evidenciaram que a distribuição e a frequência das pragas dependem de um 

complexo de fatores ecológicos e agroclimáticos e também de mudanças nos padrões de cultivo 

observados ao longo dos anos em função das exigências de manejo que a cultura possui. 

    Apesar das mudanças climáticas apresentarem-se entre os maiores desafios da humanidade, os 

impactos dessas mudanças sobre os problemas fitossanitários foram pouco estudados ainda, seja por 

meio de ensaios de experimentação ou por simulação de resultados (GARRETT et al., 2006). 

    No Brasil, para as principais pragas, os métodos de controle atuais foram definidos após anos de 

pesquisas, entretanto, devido às alterações climáticas, a eficiência desses métodos poderá ser 

comprometida, o que leva à necessidade de novos direcionamentos de pesquisas nessa nova realidade 

(FERREIRA et al., 2013). 

 Taveras, Hilje e Carballo (2004), quando estudaram sobre o desenvolvimento populacional de 

Hypsipyla grandella, encontraram que em regiões onde prevalecem temperaturas mais elevadas a 

população da praga pode chegar a quase o dobro, se comparada às regiões com temperaturas mais 

baixas, porque o ciclo depende das condições climáticas, principalmente da temperatura do ar. Em outros 

estudos com a mesma praga, Silva (1985) encontrou que, no Amazonas, a maior ocorrência de lagartas 

se dá logo após um período chuvoso, quando as plantas emitem ramos e brotos novos.  

  A redução da precipitação das chuvas e o aumento da temperatura do ar favoreceram a 

disseminação do Thaumastocoris peregrinus em plantios de eucaliptos no sul do Brasil. Jacobs e Neser 

(2005)identificaram um aumento do número de gerações que ocorreram em anos de menor intensidade 

de chuvas.  

 

3.1.4 Caracterização da população de pequizeiro na área de estudo 

 

Um dos parâmetros utilizados para a determinação da idade de espécies arbóreas é o tamanho do 

seu DAP (diâmetro a 1,30 de altura). Por meio da sua determinação foi possível fazer a distribuição da 

população de pequizeiros amostrada, em classes de diâmetro, e analisar como os sintomas de manchas 

foliares, a presença de brocas e a mortalidade de árvores ocorreram nos indivíduos nas diferentes classes 

(Gráfico 7).  
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Fonte: Da autora, 2021. 

 

A população amostrada se caracterizou por apresentar indivíduos com 2,5 cm de diâmetro até 

indivíduos com 70 cm de diâmetro, ou seja, havia presença de indivíduos jovens e indivíduos adultos na 

população. O maior número de indivíduos ocorreu na classe de 35,0 a 39,9 cm de diâmetro (26 indivíduos), 

depois nas classes de 20 a 24,9 cm (23 indivíduos) e de 40 a 44,9 cm (21 indivíduos). A grande maioria 

das árvores são adultas e se distribuíram entre as classes 20 a 24,9 cm até 50,0 a 54,9 cm.  

Existem poucos indivíduos jovens e poucos indivíduos velhos. O menor número de indivíduos jovens 

pode ser explicado pela baixa germinação da espécie e os indivíduos velhos por serem os mais afetados 

por fatores bióticos e abióticos em campo, ocasionando a morte. 

Todas as classes apresentaram manchas foliares, sendo que as árvores jovens foram as com maior 

ocorrência do sintoma. A partir da classe de 25 a 29,9 cm, houve uma redução da ocorrência de manchas 

nas árvores; e a classe de 45,0 a 49,9 cm foi a com menor porcentagem de árvores com manchas (36,8%).  

O desenvolvimento das manchas foliares pode variar de acordo com o agente causal, a 

suscetibilidade do hospedeiro e os fatores ambientais como o clima. As lesões causadas por fungos 

geralmente têm início com pequenos pontos cloróticos, podendo provocar necrose de grandes áreas do 

limbo foliar (BEDENDO, 1995). 

   A maior ocorrência da broca foi nos indivíduos jovens, da classe de 15 a 19,9 cm (53,3%), seguida 

da classe de 60,0 a 64,9 cm (42,9%) e em terceiro lugar a classe de 35,0 a 39,9 cm (42,3%). Nas demais 

classes, a porcentagem média de árvores com broca foi de aproximadamente 21,0%.   

Os dados deixaram por terra a hipótese de que a broca só ocorre em árvores adultas, mais velhas 

e, consequentemente, mais estressadas e em processo de senescência. Como por exemplo, no estudo 

realizado por Pereira (2016), em que as árvores de Cedro, com maior DAP, foram as mais atacadas por 

pragas. No caso do pequizeiro, foram encontradas brocas em diversas classes, não apresentando um 

padrão de distribuição entre elas. 
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Os maiores índices de mortalidade ocorreram nas classes de diâmetro mais altas, em árvores mais 

velhas. A classe de 45,0 a 49,9 cm foi a que apresentou o maior índice de mortalidade (63,2%), seguida 

da classe de 55,0 a 59,9 cm (44,4%). Houve uma tendência de aumento na mortalidade a partir da classe 

de 30,0 a 34,9 cm (14,9) %. 

Foi possível também determinar a severidade média da seca de ponteiros por classe de diâmetro 

(Gráfico 8). A partir de 10 cm de diâmetro, as árvores apresentaram mais de 35% das copas com seca de 

ponteiros e 100% dos indivíduos no campo apresentam certo nível de sintoma de seca.  Como existem 

poucos indivíduos jovens no campo e os poucos que existem não se sabe se são originários de germinação 

de sementes ou de rebrota das árvores adultas, o problema se torna ainda mais grave, demonstrando que 

a conservação da espécie se encontra ameaçada.  

 

Fonte: Da autora 

 

 

 

3.1.5 Caracterização de doenças bióticas em pequizeiros na APA Pandeiros 

 

As amostras foliares analisadas em laboratório apresentaram sintomas de manchas foliares 

marrom-avermelhadas, com vários formatos, mais especialmente arredondadas e entre as nervuras, além 

de lesões marrom-escuras a pretas nas nervuras principais e secundárias da face abaxial das folhas e 

também nos pecíolos. Esses sintomas são característicos da antracnose do pequizeiro relatada na 

literatura como sendo causada por Colletotrichum acutatum (ANJOS; CHARCHAR; AKIMOTO, 2002). 

Desde as primeiras investigações de campo, na região Norte de Minas Gerais, à partir de 2006, realizadas 

pela equipe de pesquisadores do laboratório de Patologia Florestal da UFMG, esse sintoma tem sido 

observado com frequência em pequizeiros jovens e adultos em áreas naturais e em viveiros de mudas 
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Gráfico 8: Severidade média da seca de ponteiros nas classes diamétricas de Caryocar brasiliense na 
área de estudo, APA Pandeiros, Bonito de Minas 
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(LEITE et al., 2012a). Aproximadamente 40% dos isolamentos em laboratório, a partir desses materiais, 

resgataram o fungo Colletotichum. Testes de patogenicidade em mudas, por meio de inoculação do 

patógeno, comprovaram os sintomas de mancha foliar e os postulados de Koch (FREITAS, 2019). 

Espécies de Colletotrichum estão principalmente relacionadas a sintomas de antracnose, os quais 

são caracterizados por lesões necróticas de centro depressivo em folhas, caules, flores e frutos (DEAN et 

al., 2012). Além de ocasionar doenças com sintomas muito bem definidos, podem ser encontrados tanto 

em plantas de mata nativa, como em plantas cultivadas, sem a manifestação de sintomas (PFENNING; 

SALGADO; LIMA, 2007). 

Na região Norte de Minas, danos mais graves causados pelo fungo no campo ou em viveiro nunca 

foram constatados, principalmente morte de partes da planta ou a planta toda. Estudos sobre a 

caracterização molecular do patógeno se encontram em andamento no laboratório de Patologia Florestal, 

em parceria com outras universidades.   

Isolamentos realizados, na área de estudo, a partir de ramos coletados de árvores com sintomas de 

seca, resgataram um fungo com características morfológicas semelhantes a Lasiodiplodia theobromae. As 

colônias em meio de cultura MEA apresentaram coloração micelial de cinza escuro a grafite, com aspecto 

cotonoso e denso, com conidiomas de textura pilosa, conídios com formato oval, asseptados e de 

coloração hialina, com medidas de 232-256 µm de comprimento e 115- 139 µm de largura.  

Esse patógeno tem sido relatado na literatura como causador da doença denominada morte 

descendente dos ponteiros em pequizeiros (REZENDE et al., 2000). Os autores relatam que a doença é 

caracterizada pelos sintomas de seca e morte dos ramos, no sentido copa base, resultando na morte de 

mudas e plantas em estado nativo. Além da morte descendente, o patógeno provoca a podridão preta e a 

queda de frutos do pequizeiro. 

L. theobromae é um importante agente patogênico, característico de regiões tropicais e subtropicais, 

que infecta um grande número de espécies de plantas hospedeiras. Tem seu processo de infecção 

facilitado por estresses ambientais, danos provocados por causas naturais ou por intervenções de 

pássaros, insetos e primatas e até mesmo pelo próprio homem em virtude da adoção de práticas culturais 

inadequadas (PUNITHALINGAM, 1976; TAVARES; BARRETO; AMORIM, 1994).  

   Segundo Batista et al. (2012), quando as condições são favoráveis, o fungo infecta o ramo da 

planta, causando a seca do ramo infectado que, quando não controlada, se alastra para outros ramos da 

mesma planta, podendo chegar a atingir o tronco, causando a morte da planta. Já o controle de doenças 

causadas por L. theobromae é complexo devido a sua gama de hospedeiros. O manejo cultural e genético 

tem sido apontado como uma das alternativas para conter a disseminação do patógeno em algumas 

frutíferas (LIMA et al., 2013). 

 A caracterização molecular do fungo isolado está em andamento, aguardando-se a realização do 

sequenciamento genético para a confirmação de sua identidade. 

 

3.1.6 Teste de Patogenicidade de L. theobromae 

 

O quadro sintomatológico apresentado na Figura 5 evidencia o aspecto da planta no dia da 

inoculação (Figura 5A), em que os sintomas se iniciaram após 72 horas da inoculação, já sendo possível 

observar sintomas de alterações nas bordas das folhas, (Figura 5B). Sete dias após a inoculação das 
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plantas, constataram-se os primeiros sintomas de murcha e seca dos ponteiros, manchas pardas e com 

aspecto seco nas bordas das folhas em algumas plantas (Figura 5C). Após 15 dias, já foi possível observar 

o encarquilhamento dos ponteiros e o aumento progressivo da seca (Figura 5D). Aos 20 dias, todas as 

plantas apresentavam os sintomas de manchas em torno do limbo foliar ou de seca total da planta (Figura 

E). Após 25 dias, foi possível observar a seca total com a queda do fuste e a morte da planta (Figura 5F). 

As plantas testemunhas no dia da inoculação (Figura 5G) e após os 25 dias de inoculação (Figura 5H) não 

apresentaram nenhum sintoma ou dano aparente. Portanto, após 25 dias da inoculação, foi possível 

confirmar os postulados de Koch, com o reisolamento do patógeno a partir das plantas com sintomas.  

 

Fonte: Da autora, 2021. 

 

 

3.2 Caracterização de pragas em pequizeiros na APA Pandeiros 

No levantamento das pragas na região foram relatados por moradores a presença esporádica de 

percevejos em brotos e inflorescências do pequizeiro (Figura 6), entretanto, não foram relatadas perdas 

relacionadas ao percevejo e sua presença não foi continuada no período de estudo. 

Figura 5: Quadro sintomatológico durante teste de patogenicidade de Caryocar brasiliense (A) muda sadia 
- na inoculação; (B) 72h da inoculação - manchas nas bordas das folhas; (C) 7 dias de inoculação - murcha 
e manchas nos ponteiros e folhas; (D) 15 dias de inoculação - encarquilhamento de ponteiros e foliar e 
seca total da planta; (F) 25 dias de inoculação - seca total da planta, quebra do fuste e constatação de 
morte; (G) testemunha na inoculação e (H) testemunha 25 dias da inoculação. evolução da seca nos 
ponteiros e folhas; (E) 21 dias de inoculação - manchas secas em torno do limbo 
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Fonte: Da autora, 2021. 

 

A praga que sobressaiu no levantamento foi a lagarta do tronco do pequizeiro, conhecida como 

broca do pequizeiro. Ela forma galerias ao longo do tronco da árvore, podendo chegar até as raízes 

fazendo com que o fluxo da seiva seja interrompido e dificultando a absorção de nutrientes pela planta 

provocando a morte dos indivíduos. Os sinais mais claros da ocorrência desse inseto no pequizeiro são 

as entradas das galerias no tronco, principalmente, próximo a base da planta e a presença de 

excrementos, no nível do solo, junto ao tronco, na base do pequizeiro (Figura 7). Quando a lagarta está 

maior, esses excrementos ocorrem em maior quantidade, apresentando-se com aspecto solto, coloração 

marrom-clara quando novo e marrom-escura, quando velho.  

 

Fonte: Da autora (2021). 

 

A literatura descreve essa lagarta como pertencente à família Cossidae (Lepidoptera), entretanto a 

espécie ainda não foi identificada. Nesse mesmo trabalho é apontando que essa broca tem um índice de 

ataque maior em pequizeiros com troncos acima de 30 cm DAP e em áreas de solos mais ricos e com 

menor diversidade florística. (LEITEet al., 2011), contradizendo o resultado encontrado no presente 

Figura 6: Presença do percevejo em brotos do pequi (Caryocar brasiliense). 

Figura 7: Ataque de broca no pequi Caryocar brasiliense: (A) perfuração no fuste da árvore causado pelo 
ataque da broca e (B) excrementos da broca na base da árvore indicados pela seta amarela. 
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trabalho onde a maior incidência das brocas estána classe diametrica de 15 a 20 cm de DAP A área de 

estudo na APA Pandeiros apresenta solos essencialmente arenosos e possui uma alta diversidade 

florística, aumentando-se ainda mais a preocupação em relação a sua disseminação nas áreas naturais 

que aparentemente deveriam apresentar equilíbrio ecológico. 

Triplehorn e Jonnson (2011) relatam que os lepidópteros, pertencentes à família Cossidae, são 

broqueadores e se alimentam de madeira do seu hospedeiro durante sua fase larval. As fêmeas da espécie 

são maiores que os machos e apresentam um oviduto extensível utilizado para colocar os ovos em fendas 

ou sob a casca das árvores. A lagarta, nas espécies mais robustas, leva mais de dois anos para completar 

o desenvolvimento.  

Em alguns frutos do pequizeiro, foram evidenciados ataques por inseto broqueador (Figura 8). Os 

sintomas externos do ataque da broca são observados nas sépalas, onde percebe-se perfurações, e no 

interior do fruto são percebidas galerias no mesocarpo, inviabilizando assim o consumo do pequi (LOPES 

et al., 2003).  

                                                      Fonte: Da autora, (2021) 

 

 

No levantamento da entomofauna relacionada ao pequizeiro, Macedo e Veloso (2002) relatam que 

os frutos atacados pela broca têm a sua queda prematura, independente da fase de frutificação, 

demonstrado por meio da quantidade de frutos danificados e encontrados no solo. 

Os autores identificaram a broca dos frutos do pequizeiro como sendo uma lepidobroca da família 

Sesiidae, genêro Carmenta. A espécie ainda não foi determinada. Esta broca ataca e destrói todo o interior 

do fruto, deixando inviável o seu consumo. O ataque maior ocorre em plantas mais jovens se comparado 

com indivíduos mais velhos. Seu ataque pode provocar danos superiores a 50% na produção 

 

 

 

 

 

Figura 8: Ataque de insetos no interior dos frutos do pequizeiro 
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4. CONCLUSÃO 

 

O estudo de campo evidenciou que existem múltiplos fatores atuando sobre os pequizeiros na APA 

Pandeiros: ocorrência de doenças bióticas, de insetos considerados pragas, redução da população jovem 

e atuação de mudanças climáticas em período que antecede as avaliações. 

O sintoma mais característico é a seca de ponteiros. Ocorre em vários níveis de severidade, com 

diferenças na distribuição dentro das classes de diâmetro. Plantas intermediárias apresentam-se com 

maior severidade da seca e plantas mais velhas com uma maior mortalidade, evidenciando que o sintoma 

evolui para a morte. 

Dentre os patógenos causadores de doenças em pequizeiro, Lasiodiplodia theobromae foi isolado, 

identificado morfologicamente e comprovada a sua patogenicidade. Caracterizando-se o quadro 

sintomatológico de morte descendente, iniciando-se com murcha e seca de ponteiros e finalizando-se com 

a morte da planta.  

Dentre as pragas, constataram-se a lagarta broqueadora da família Cossidae, ocorrendo em plantas 

com e sem sintomas de seca de ponteiros, em árvores com diferentes idades e na área com diversidade 

florística e riqueza de espécies. 

O estresse gerado pela redução da pluviosidade ao longo dos anos e o aumento do período de seca 

podem ter sido fatores determinantes para desencadear o desequilíbrio na área de estudo. 

A falta de indivíduos jovens na área pode ser devido à ineficiência do sucesso reprodutivo da 

população de plantas. O estudo poderá ser usado como modelo para outras áreas de cerrado com 

problemas semelhantes.  Fica evidente a necessidade de um plano de manejo urgente para a conservação 

da espécie, para tornar a atividade extrativista sustentável, como, por exemplo, o uso de rotação nas áreas 

de coleta de frutos.  
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Artigo 2 - Uso de sensor multiespectral a bordo de VANT para monitorar sintomas de seca de 

ponteiros e mortalidade de Caryocar  brasiliense   Camb em área natural de cerrado 
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Uso de sensor multiespectral a bordo de VANT para monitorar sintomas de seca de ponteiros e 
mortalidade de Caryocar  brasiliense   Camb em área natural de cerrado  
 
A ocorrência de mortalidade de árvores de  C. brasiliense no Cerado da região norte de Minas Gerais tem 
sido evidenciada e denunciada pela população local. O objetivo deste estudo foi testar nova metodologia 
para realizar a diagnose de espécies florestais em áreas naturais e validar o uso do drone como ferramenta 
para monitorar e estimar a seca de ponteiros e a mortalidade de C. brasiliense no cerrado. Foi realizado 
inicialmente um levantamento de campo onde os individuos de pequi foram georreferenciados  e com o 
auxílio de uma escala diagramatica apontou-se o nivel em porcentagem da severidade da seca de 
ponteiros em campo, então foi realizado o voo na área utilizando o VANT  PHANTOM 3 SE, equipado com 
uma câmera Sensor Pixels. Após a coleta das imagens foram construídos mapas ortomosaicos e inseridos 
nos mapas as coordenadas geográficas de cada pequizeiro. No processamento das imagens fez-se o uso 
do software ArcGIS 10.8 e,  para obter os índices de seca de ponteiros foi utilizado no processamento das 
imagens o índice VARI (Visible Atmospherically Resistant Index), baseado em RGB (Red, Green, Blue). 
Com o auxílio da Raster Calculator foi calculado o valor do índice de cada árvore utilizando os valores das 
três bandas captadas pelo  VANT, a banda do azul, vermelho e verde, onde quanto mais próximo de 1(um) 
maior o vigor da planta, na validação dos dados foi realizado o teste T para determinar se houve diferença 
estatística entre os valores de campo e o valores do VANT. O levantamento de campo indicou uma 
severidade media de 57% de seca de ponteiros, e o levantamento por meio de drone determinou uma 
media  de 62%, não apresentando diferenças estatisticas entre os dados. Conclui-se então que, o  VANT 
mostrou-se eficaz na  geração de imagens capazes de evidenciar o dano de seca de ponteiros em C. 
brasiliense , assim como, o uso do VARI foi eficiente para identificar  os diferentes níveis de severidade 
encontrados no campo. O uso dessa ferramenta apresentou a  facilidade de manuseio e rapidez na 
aquisição de dados podendo agilizar assim a diagnose de campo e antecipar as decisões para o manejo 
e conservação da espécie.  
 
Palavras-chave: agricultura de precisão, diagnose em campo, drone, severidade.  
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The usage of multispectral sensor aboard an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) to monitor symptoms 
of tip drought and mortality of Caryocar brasiliense Camp in the cerrado natural areas  
 
The occurrence of mortality of C. brasiliense in the Savanna of the natural region of the state of Minas 
Gerais has been highlighted and denounced by the local population. The goal of this study was to test new 
methodology to perform diagnosis of forest species in natural areas and validate the usage of drone as a 
feature to monitor and estimate the tip drought and mortality of C. brasiliense in Cerrado. A field survey, 
where the individuals of pequi were georeferenced with the aid of a diagrammatic scale, was initially made 
and the level of severity of the tip drought in the field was indicated, then a flight using UAV PHANTOM 3 
SE, equipped with a camera sensor pixel, was made. After the gathering of imagens, there were built 
orthomosaic maps and inserted in the maps the geographic coordinates of each pequi tree. In the 
processing of the images, the software ArcGIS 10.8 was used, and to obtain the rating of tip drought was 
applied the VARI (Visible Atmospherically Resistant Index) in the processing of images, based on RGB 
(Red, Green, Blue). With the use of Raster Calculator, the rating of each tree was calculated utilizing the 
values of the three parts captured by the UAV, the blue, red and green part, in which the closest to 1 (one) 
the higher the strength of the plant. In the validation of the data the T test was performed to determine if 
there was statistical difference amid the data. In conclusion, the UAV has proved to be effective in the 
generation of images that are able to evidence the damage of tip drought in C. brasiliense, along with the 
usage of VARI that was effective to identify the different levels of severity found in the field. The usage of 
this feature presented the ease of use and quickness in data acquisition being able to streamline the field 
diagnosis and anticipate the decisions of management and preservation of the species.  
 
 
Keywords: precision agriculture, field diagnosis, drone, severity. 

  



62 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb) é uma espécie arbórea nativa do bioma cerrado, 

pertencente à família Caryocaraceae, de grande importância para extrativistas do Norte de Minas Gerais 

(ARAUJO, 1995). A ocorrência da mortalidade de árvores da espécie, com o passar das safras, tem sido 

evidenciada e denunciada pela população que se relaciona com o pequizeiro, utilizando-o das mais 

diversas formas na sua vida diária e dependendo dele para o seu sustento. Como resposta a esse fato, 

despertou-se pelo interesse de desenvolvimento de pesquisas para elucidar as causas dessas mortes, 

como, por exemplo, o “Projeto Conservação e proteção de populações vulneráveis de pequi, cajuzinho e 

cagaita: estratégias para o desenvolvimento sustentável do Rio Pandeiros” APQ-04578-16, apoiado pela 

FAPEMIG desde 2017.  

A mortalidade das árvores é o sintoma final, que se inicia com a seca de ponteiros, evoluindo em 

vários graus com o tempo. Conhecer o progresso dessa seca, ao longo do tempo, é importante para a 

caracterização do dano em campo e para dimensionar a sua extensão e, assim, definir estratégias para o 

manejo e a conservação da espécie e até mesmo desenvolver novas políticas públicas de proteção. 

Entretanto, realizar esse levantamento em grandes áreas naturais é uma operação que demanda tempo 

e uma equipe treinada em diagnose e inventário florestal.  

A descoberta de novas ferramentas e metodologias para auxiliar nesse trabalho de campo é de 

essencial importância, pois trará uma economia de tempo e trabalho, permitindo o monitoramento de 

grandes áreas de cerrado e de uma estimativa real do problema. 

A tecnologia de sensoriamento remoto tem sido usada como uma ferramenta para detectar a perda 

de safra devido ao estresse biótico e abiótico, como secas, doenças, geadas e incêndios em vários estudos 

(GARCIA-RUIZ et al., 2013; REN; CHEN; NA, 2016; YANG et al., 2021). Normalmente, utilizam-se 

diferentes sensores ópticos, como sistemas de imagem multiespectral e hiperespectral com várias 

plataformas, como satélites, aeronaves e helicópteros, para capturar imagens aéreas de campos-alvo e 

derivar vários índices de vegetação para avaliação de perda de safra. O potencial de uso dessa técnica 

para melhorar a avaliação de perda de safra para fins de seguro foi resumido por Ozaki e Campos (2017). 

Os benefícios e as limitações de seu uso no seguro de safras foram avaliados e a tecnologia foi 

recomendada como uma solução de baixo custo que poderia aprimorar o método convencional de 

avaliação de perdas (BERNADI et al., 2014). 

AutilizaçãodeVANT (VeículoAéreonãoTripulado) nosensoriamentoremoto possui ampla 

aplicabilidade, sobretudo no processo preliminar de diagnóstico do problema, servindo como base para a 

implementação de estratégias demanejoacurtooualongoprazo,otimizandotempoecusto.Outropontoase 

destacar é a possibilidade de obtenção de imagens com alta resolução espacial e temporal, se comparado 

com imagens de satélites disponíveis atualmente (MEDEIROS et al., 2008). 

O objetivo deste estudo foi testar essa nova metodologia para realizar a diagnose de espécies 

florestais em áreas naturais e validar o uso do drone como ferramenta para monitorar e estimar a seca de 

ponteiros e a mortalidade de Caryocar brasiliense no cerrado.  

 

 

 



63 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

 

As áreas com histórico de ocorrência da mortalidade de pequizeiros estão localizadas na Área de 

Preservação Ambiental (APA) Pandeiros, no munícipio de Bonito de Minas – MG, ( 50º 85’ 95, 36” O) ( 83º 

16’ 64, 18”) e foram caracterizadas a partir de sintomas de secas dos ramos apresentados pela espécie. 

Para isso, contou-se com a participação de membros das comunidades rurais, que permitiram a seleção 

das plantas consideradas doentes.  

Vegetação com altura média de 4 metros de altura, apresenta sinais de corte e queimada. A área é 

manejada pelos moradores locais para o extrativismo de lenha (de árvores mortas), fibras e, 

principalmente, frutos. Os locais são caracterizados por possuírem altitudes de 650 m, pela presença de 

neossolo quartzarênico, afloramentos areníticos e precipitação e temperatura média anual de 1060 mm e 

23,5 ºC, respectivamente (CLIMATE, 2019). 

 

2.2 Levantamento de campo 

 

Para que se pudesse testar a viabilidade do uso do drone como ferramenta para o diagnóstico de 

campo, primeiramente foi realizado um levantamento na área de sobrevoo de 80 hectares. Foram 

avaliadas e georreferenciadas com auxílio de um GPS (Global Positioning System) Garmin, modelo 

Montana 680, 132 árvores de pequi, distribuídas aleatoriamente por toda a área. Esse levantamento, visou 

a caracterização sintomatológica da seca de ponteiros, baseando-se nas observações das árvores em 

campo e na avaliação da severidade dos sintomas, conforme metodologia adaptada de Ferreira (1989), 

descrita para avaliar a seca de ponteiros ou “Dieback” de eucalipto (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Da autora, 2021 

Figura 1: Níveis de Seca de Ponteiros no Pequizeiro (Caryocar brasiliense). (A) Severidade baixa (10-20% 
- seta vermelha); (B) Severidade intermediária (40-50%); (C) Severidade alta (70-80% - seta vermelha) 
com perda de dominância apical; e (D) Morte da árvore 
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2.3 Levantamento aéreo 

 

O levantamento aéreo para obtenção das imagens foi realizado no dia 17 de fev. de 2019, por volta 

das 10 horas, com as condições climáticas 

favoráveisaovoo.Nomomentodoimageamento,océuestavaparcialmentenublado, com temperatura mínima 

de 17.7°C e máxima 28,5°C, umidade relativa doar de 50,25%,ventoscomvelocidadede15m/s. 

O VANT utilizado no levantamento aéreo foi o drone PHANTOM 3 SE, equipado com uma câmera 

Sensor Pixels efetivos de CMOS de 1 / 2,3”: 12M, lente FOV 94 ° 20 mm, formato equivalente a 35 mm, 

foco f / 2.8. O software Dronedeploy, que acompanha o drone, foi usado para planejamento e execução 

de voo. A altitude de voo acima do solo foi de 120 m, a sobreposição frontal foi de 80%, a sobreposição 

lateral foi de 80%. Foramtomadas692 fotos calibradas. 

 

2.4 Confecção dos mapas ortomosaicos 

 

A primeira etapa de tratamento dos dados de georreferenciamento das árvores no campo e de 

imagens obtidas pela câmara multiespectral foi realizada por meio da construção dos mapas ortomosaicos 

e da alocação das coordenadas referentes às árvores de pequi avaliadas em campo nesses mapas. 

Metodologia essa necessária devido ao fato de se estar trabalhando com uma espécie nativa, em área 

natural e de ocorrência conjunta com várias outras espécies arbóreas com morfologias semelhantes 

quando se analisa as imagens. Tal procedimento se fez necessário para identificar nas imagens o que 

realmente era pequizeiro.  

Para georreferenciar corretamente os pequizeiros ao longo dos mapas ortomosaicos desenvolvidos, 

foram utilizadas as coordenadas geográficas obtidas no levantamento de campo e também os pontos de 

controle do solo gerados a partir de diferentes sistemas de detecção, como RGB e câmeras 

multiespectrais, com a correção das coordenadas geograficas a precisão gerada pelo GPS foi de tres 

metros.  Usando essa técnica, cada posição da árvore foi corrigida em todos os ortomosaicos  

 

2.5 Processamento das imagens 

 

Para coletar dados da árvore no estudo, foi identificado manualmente na ortoimagem o dossel 

individual das árvores, salvando as informações de localização e valores médios de pixel de RGB para a 

caixa delimitadora com o auxílio do software ArcGIS . A localização de cada árvore e as amostras 

aleatórias de solo foram então usadas para fins de comparação do pixel de cada uma. Para obter os 

índices de seca, em cada árvore, foi utilizado no processamento das imagens o índice VARI (Visible 

Atmospherically Resistant Index). Esse índice de cultura é baseado em RGB (Red, Green, Blue). 

A escolha por esse índice foi realizada através das limitações impostas pelo aparelho utilizado para 

o sobrevoo que não possuía câmera multiespectral com infravermelho, logo, o VARI permitiu trabalhar 

com dados de RGB em vez de dados NIR (Near Infrared). Com a utilização do VARI foi possível avaliar a 

tonalidade do verde analisada na imagem.  

 A utilização desse índice reduziu os efeitos atmosféricos, permitindo que a vegetação fosse 

estimada numa variedade de ambientes com um erro menor que 10% numa ampla extensão de densidade 
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atmosférica óptica (KAUFMAN; TANRE, 1992), assumindo que o efeito nos comprimentos de onda do azul 

é duas vezes maior do que nos comprimentos de onda verde e vermelho. O Índice de Resistência 

Atmosférica Visível (VARI) foi gerado pela subtração do comprimento de onda do azul do denominador da 

Equação. (1).  

O VARI, demonstrado na Eq. (I), foi utilizado a fim de estimar a vegetação em uma cena com baixa 

sensibilidade aos efeitos atmosféricos.  

 

𝑉𝐴𝑅𝐼 =
R green − Rred

R green + R red − R blue
 

(Equação I) 

 

O cálculo do índice foi realizado, por meio Raster Calculator, no qual se utiliza os valores das três 

bandas captadas pelo drone: as bandas azul, vermelho e verde. Para extrair os dados do VARI, o programa 

roda a sequência de cálculos da equação e devolve esse resultado em número, sendo que quanto mais 

próximo de 1(um) maior o vigor da planta. 

 

2.6 Validação dos dados obtidos pelo VANT 

Para validar a metodologia do uso do drone e avaliar a severidade da seca de ponteiros do pequi 

em área natural, realizou-se uma análise de variância (ANOVA) dos dados coletados em campo e dos 

dados obtidos pelo VANT, utilizando-se o programa R, versão 4.0.4.  

Antes disso, os dados de severidade da seca das imagens foram transformados em porcentagem 

para que se pudesse padronizar os valores, conforme a severidade obtida em campo e compará-los.  

Para as análises estatísticas dos índices, considerou-se cada árvore como uma observação, 

totalizando-se 132 observações. Inicialmente, foram verificados os pressupostos da ANOVA quanto à 

normalidade, com o teste de Shapiro-Wilk (p> 0.05), e quanto à homocedasticidade, pelo teste de Bartlett 

(p> 0.05).Para determinar se houve diferença estatística entre os valores de campo e o valores do drone, 

foi realizado o teste T.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1 Severidade da seca de ponteiros em campo 

 

A porcentagem de indivíduos avaliados em cada nível de severidade da seca de ponteiros é 

apresentada na Tabela 1. A maioria dos indivíduos avaliados (45,5%) apresentam severidade 

intermediária, nível 2, com cerca de 40 a 69% da copa com sintomas. Cerca de 30% dos indivíduos 

apresentam severidade baixa (nível 1), com 10 a 39% da copa com seca. Apenas 15,2% dos indivíduos 

apresentam severidade alta (nível 3), com 70 a 90% da copa seca, e 9,8% dos indivíduos encontravam-

se mortos no período de estudo 
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Tabela 1: Índices de severidade da seca de ponteiros em Caryocar brasiliense na APA Pandeiros, Bonito 

de Minas. 

Fonte: Da autora, 2021. 

 

Apesar da baixa mortalidade de árvores no campo, quando se compara com outros índices de 

severidade, a situação da espécie requer atenção, já que a evolução dos sintomas no campo passa por 

vários estágios, culminando com a morte das árvores de pequi. Isso justifica a grande necessidade de se 

empregar metodologias para o monitoramento da espécie no cerrado.  

Em Caryocar brasiliense, a seca de ponteiros ou morte descendente dos ramos é descrita na 

literatura como sendo causada por Lasiodiplodia theobromae (MACEDO, 2005), porém, o autor não dá 

detalhes da ocorrência da doença e da patogenicidade do fungo. Em estudo anterior (Capítulo 2) isolou-

se um fungo com características semelhantes a Lasiodiplodia, de materiais coletados em pequizeiros com 

sintomas de seca na área de estudo, bem como comprovou-se a patogenicidade do mesmo, sendo uma 

das hipóteses da causa da seca de ponteiros no Cerrado Mineiro. Outros fatores incidem sobre a espécie 

na região, dentre eles fatores bióticos (broca do pequizeiro) e abióticos (estresse hídrico). 

Portanto, existe uma demanda para a compreensão desse dano que antecede a mortalidade das 

árvores no campo, comprometendo a renda de inúmeros extrativistas do norte de Minas Gerais que 

depedem do pequizeiro para a sua sobrevivencia. Daí 

aimportânciadeestudosmaisaprofundadossobreadoençabemcomo do desenvolvimentodemedodologias 

paraidentificaçãoequantificaçãorápidaeprecocedos danos para subsidiar as decisões sobre o manejo da 

espécie, promovendo a sua conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nívelde severidade Descrição N° indivíduos % 

1 Severidade baixa (10-39%) 39 29,5 

2 Severidade intermediária (40-69%) 60 45,5 

3 Severidade alta ( 70-90%) 20 15,2 

4 Morte da arvore (100%) 13 9,8 
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3.2 Levantamento aéreo 

 

Com o levantamento aéreo foi possível obter o mapa de localização da área estudada (Figura 2) 

com a distribuição dos 132 indivíduos de pequi em suas respectivas coordenadas geográficas.  

 

Fonte: da autora, 2021 

 

O uso VANT para obter imagem de levantamento aéreo proporciona uma riqueza de detalhes muito 

superior aos métodos clássicos. A quantidade de dados obtida em um levantamento aéreo com VANT é 

muito maior, o que garante uma qualidade de representação mais fiel da superfície do terreno (SANTOS, 

2013). Diferentemente de aeronaves tripuladas ou de satélites, os VANTs podem voar a alturas muito 

menores, resultando em imagens de alta resolução e dados de alta precisão gerados mais rapidamente e 

com um custo bem menor, ainda sem sofrer interferência de condições atmosféricas, como dias nublados, 

na aquisição de dados pelos satélites (MEDEIROS, 2007; JORGE; INAMASU, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização aérea da área estudada  e distribuição dos 132 individuos de pequi 
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3.3 Processamento das imagens 

A partir do uso do índice de refletância (VARI), foi possível o desenvolvimento do mapa da área estudada 

(Figura 3) para estimar os valores de severidade de cada planta.  

 

Fonte: Da autora, 2021 

 

Vários índices de vegetação são funcionalmente redundantes em conteúdo de informação, 

dificultando sua escolha para finalidadesespecíficas (APAN et al., 2003). Existem diversos fatores que 

interferem na obtenção dos índices de vegetação, fatores relacionados à superfície observada como, por 

exemplo, os aspectos da vegetação (tipo de vegetação, bioma etc.) que podem influenciar nas medidas 

dos sensores e nos fatores relacionados à obtenção de dados, como a largura e posicionamento das 

bandas e a calibração do equipamento (GALVÃO et al., 1999). 

    Em sua avaliação sobre o desenvolvimento fenológico do milho, utilizando índices de vegetação 

(VIÑA et al., 2004), concluiu que o VARI tem alta sensibilidade de resposta ao teor de clorofila presente 

nas folhas, sendo que esses índices podem indicar mais precocemente a fase de estresse da cultura.  

Em estudos sobre o nível de nitrogênio presente em capim tanzania (ABRAÃO, 2009), evidenciou-

se que o índice que tendeu a apresentar o maior valor, com todas as características culturais estudadas, 

foi o VARI, uma vez que, quanto maior o índice, maiores os teores de clorofila presente nas plantas. 

Para comparação de cores do mapa com o real estado sanitário das plantas, foram escolhidos 

pontos com diferentes níveis de severidade da seca de ponteiros e feitos cortes no mapa para comparar 

com a imagem da árvore em campo. A Figura 4 apresenta os pontos do mapa VARI. A Figura 4A indica a 

Figura3: VARI gerado através RGB (Red, Green, Blue) 
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árvore 1, com média de seca de ponteiros de 10% em campo e de 12,5% estimada pelo uso do VANT. A 

Figura 4B indica a árvore 99, com média de seca de ponteiros de 50% em campo e de 54,5% estimada 

pelo uso do VANT. A Figura 4C indica a árvore 10, com média de seca de ponteiros de 80% em campo e 

de 82,5% estimada pelo uso do VANT. Já a Figura 4D indica a árvore 25, morta em campo e com média 

de 98,5%, estimada pelo uso do VANT. 

 

Figura4: Pontos selecionados com diferentes níveis de severidade: (A) ponto com 10% de severidade em 
campo e 12,5% estimada pelo uso do VANT; (B) ponto com 50% de severidade em campo e 54,5% 
estimada pelo uso do VANT; (C) ponto com 80% de severidade em campo e 82,5% estimada pelo uso do 
VANT; (D) ponto com árvore morta em campo e 98,5% estimada pelo uso do VANT. 
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                                                               Fonte: da autora, 2021 

 

 

Nas imagens, quanto mais próximo da cor vermelha, maior a severidade da seca de ponteiros nas 

árvores analisadas. Os resultados representam fielmente os diferentes graus de severidade avaliados no 

diagnóstico de campo e demonstram a viabilidade do uso do VANT na avaliação de áreas naturais de 

cerrado e quantificação de danos.  
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Em plantas afetadas por algum fator, que por consequência leva a uma alteração morfológica, como 

o crescimento reduzido, o amarelecimento e a queda das folhas, há um contraste na resposta espectral, 

quando são comparadas com outras saudáveis (BRENCHLEY, 1968).  

Quando uma planta está em desequilibrio, a clorofila diminui fazendo com que absorva menor 

quantidade de energia nasrespectivasbandasdeabsorção. Essasplantasterãoumareflectânciabem 

menor,principalmentenoverde,fazendocomqueapareçamamarelasouvermelhas (MARTINS; GALO, 2015). 

Em estudo empovoamentodeEucalyptusgrandis utilizando o VANT, foi possível afirmar que, após a 

confecção dos mapas de índice de vegetação, a região de coloração vermelho é onde está o pico mais 

sensível da planta com sintomas (BRANDELERO et al., 2010).  

 

3.4 Validação da ferramenta 

 

A análise dos dados de severidade da seca de ponteiros obtidos no campo e por imagens obtidas 

pelo VANT não diferiu estatisticamente, uma vez que o valor de t<p-value (Gráfico 1).  

Com isso, é possível validar o uso de VANT como ferramenta de levantamento e monitoramento de 

danos em pequizeiros em áreas naturais de cerrado. O (Gráfico 2) apresenta a distribuição média da 

severidade de seca de ponteiros em pequizeiro em campo e a distribuição da severidade de seca de 

ponteiros em pequizeiro estimada pelo uso do VANT. 

 

 

Legenda: VCEC: Valores calculados pela escala em campo  

VED: valores calculados pelo drone  

 

Fonte: da autora, 2021 

 

 

Gráfico1: Análise estatística entre os dados de campo e os dados do VANT 

Gráfico2: Distribuição média de severidade da seca de ponteiros em campo (linha verde) e a distribuição 
média da seca de ponteiros estimada pelo uso do VANT (linha azul) 
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Fonte: Da autora, 2021 

 

 

Apesar de não ter diferença estatística entre os dados, os valores estimados pelo VANT são 

maiores, e isso é explicado pelo fato de o veículo ter uma visão superior da árvore, enquanto a visão da 

escala em campo é de baixo para cima, levando o avaliador a subestimar os valores de severidade da 

seca de ponteiros. 

A partir desses resultados é possível indicar o uso da ferramenta para tal fim. As imagens e os 

insights gerados são fortes indícios de como está se apresentando a distribuição da seca e da mortalidade 

de árvores na área. Nas imagens capturadas pelo equipamento é possível identificar se a seca e a 

mortalidade está crescente ou não, ao longo do tempo. A ferramenta reduz o tempo do avaliador em campo 

e proporciona uma maior rapidez nas tomadas de decisão com relação à adoção de medidas de manejo 

e de conservação da espécie.  

O uso de VANT como ferramenta para monitoramento de culturas agrícolas em campo é cada vez 

mais comum, entretanto, o uso para monitorar espécies arbóreas é mais recente. Os primeiros trabalhos 

foram o monitoramento da variação da estrutura de floresta e a análise do padrão espacial realizado por 

Inoue et al. (2014).  

Utilizada, principalmente, para monitoramento em florestas plantadas, essa tecnologia auxilia no 

controle de pragas e doenças, facilitando as operações de proteção e manejo florestal.  

Quando utilizou drones para avaliar a ocorrência de Erwinia psidii em Eucalyptus, híbrido urograndis, 

Pedrali (2017) concluiu que o drone equipado com o sensor multibandas mostrou-se moderno e eficaz 

para a geração de imagens capazes de evidenciar quais árvores do plantio estavam com sintoma de seca 

causada pela Erwinia psidii. Do mesmo modo, a avaliação da severidade da doença por meio de imagens, 

a partir da relação entre os índices de vegetação e os níveis de severidade encontrados no campo, 

mostrou-se eficiente para quantificar a área afetada com algum nível de severidade na área de estudo. 
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Em estudo sobre a ocorrência de granizo em culturas de algodão (YANG et al., 2021) testaram o 

uso de VANT para monitorar o nível de perda que a cultura sofreu. Os pesquisadores demonstraram a 

viabilidade de classificar os graus de danos de granizo, com base em imagens multiespectrais, o que 

determinou a superioridade dos índices de vegetação RVI e HGVI na classificação do grau de desastres 

de granizo. 

O uso de uma aeronave não tripulada autônoma, para aquisição de fotos da plantação de soja, 

associado ao software de processamento de imagens, tornou possível a detecção de pragas e doenças 

em campo. O recurso permitiu a redução de danos, pois os fatores foram identificados a tempo de entrar 

com um programa de manejo de pragas e doenças para a espécie (JESUS; SILVA; ROCHA, 2015).  

4. CONCLUSÃO 

 

O uso das  imagens geradas foi capazes de evidenciar o dano de seca de ponteiros em pequizeiro 

em cerrado natural, assim como o uso do VARI foi eficiente para identificar os diferentes níveis de 

severidade encontrados nocampo.  

Este trabalho caracteriza uma inovação na forma convencional de detectar, quantificar e monitorar 

a severidade de danos em espécies nativas, em ambiente natural, uma vez que a metodologia permitiu o 

aumento da resolução espacial e temporal, permitindo aanálise das copas individualizadas, além de sua 

facilidade de manuseio e rapidez na aquisição de dados, podendo agilizar assim a diagnose de campo e 

antecipar as decisões para o manejo e a conservação da espécie  

Tais características poderão fazer dos VANTs uma ferramenta capaz de realizar o monitoramento 

de plantios florestais e também de árvores em ambientes naturais. Entretanto, ainda é preciso 

desenvolver mais estudos sobre essa tecnologia, de modo a torná-la acessível para outros usuários, 

podendo-se abranger avaliações numa diversidade de espécies florestais.   
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CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos foi possivel observar que existem  múltiplos fatores atuando sobre os 

pequizeiros na APA Pandeiros como  ocorrência de doenças bióticas, de insetos considerados pragas, 

redução da população jovem e atuação de mudanças climáticas em período que antecede as avaliações. 

Fica evidente a necessidade de um plano de manejo urgente para a conservação da espécie, para 

tornar a atividade extrativista sustentável, como por exemplo, com o uso de rotação nas áreas de coleta 

de frutos. Novos estudos são necessários para comprovar a eficiência do manejo. 

OVANT mostrou-seeficaz na geração de imagens capazes de evidenciar o dano de seca de ponteiros 

em pequizeiro em cerrado natural, assim como o uso do VARI foi eficiente para identificar os diferentes 

níveis de severidade encontrados nocampo, entretanto, ainda é preciso desenvolver mais estudos sobre 

essa tecnologia, de modo a torná-la acessível para outros usuários, podendo-se abranger avaliações 

numa diversidade de espécies florestais.  

 

 

 


